
 
 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือสมารตโฟนของผูบริโภค

ในอําเภอเมืองเชียงใหมในครั้งนี้ ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือ

นํามาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎ ี
ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) 
สวนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 4Ps) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดท่ี

สามารถควบคุมได ซ่ึงกิจการผสมผสานเครื่องมือเหลานี้ใหสามารถตอบสนองความตองการและ

สรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย (วารุณี ตันติวงศวานิช และคณะ, 2546: 24-26) 

ประกอบดวย 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงการผสมผสานของสินคาและบริการท่ีกิจการเสนอ

ตอตลาดเปาหมายประกอบดวย ความหลากหลาย คุณภาพ การออกแบบ รูปแบบ ตราผลิตภัณฑ 

บรรจุภัณฑ การบริการ ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีมูลคา (Value) ในสายตาของ

ลูกคา จึงจะทําใหสินคาหรือผลิตภัณฑนั้นสามารถขายได ในการกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ       

จึงตองคํานึงถึงปจจัยดังนี ้

1.1 ความแตกตางดานผลิตภัณฑ (Product Differentiation) ความแตกตางทางการ

แขงขัน (Competitive Differentiation) 

1.2 พิจารณาองคประกอบ (คุณสมบัติของผลิตภัณฑ) (Product Component) เชน 

ประโยชนพ้ืนฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา และอ่ืนๆ 

1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบ

ผลิตภัณฑของผลิตภัณฑเพ่ือแสดงตําแหนงท่ีแตกตางและคุณคาในสายตาของลูกคาเปาหมาย 

1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพ่ือใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหม

และปรับปรุงใหดีขึ้น (New and Improved) ซ่ึงคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองของลูกคา

กลุมเปาหมายไดดียิ่งขึ้น 

1.5 กลยุทธท่ีเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ 

(Product Line) 
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2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินท่ีลูกคาตองการจายเพื่อใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑ

ประกอบดวย ราคาท่ีกําหนดไวในรายการ สวนลด สวนท่ียอมใหลูกคา ระยะเวลาชําระคืน สินเช่ือ

ราคาเปน P ตัวท่ีสองท่ีเกิดขึ้นถัดจาก Product ราคาตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบ

ระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้นๆ ตัวคุณคาสูงกวาราคาก็จะ

ตัดสินใจซ้ือสินคา ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาจะตองคํานึงถึง 

2.1 คุณคาท่ีรับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาวาการ

ยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 

2.2 ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ 

2.3 การแขงขัน 

3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึงกิจกรรมของกิจการท่ีทําให

ผลิตภัณฑไปสูกลุมผูบริโภค ประกอบดวย ชองทางการจัดจําหนาย การครอบคลุมในการจัด

จําหนาย ความหลากหลาย ทําเลท่ีตั้ง การขนสง การจัดสงกําลังทางธุรกิจ ประกอบไปดวย 2 สวน

ดังนี้ 

3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึง กลุมของบุคคล

หรือธุรกิจท่ีมีความเกี่ยวของกับการเคล่ือนยายกรรมสิทธในผลิตภัณฑ หรือเปนการเคล่ือนยาย

ผลิตภัณฑจากผูผลิต ไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางธุรกิจ หรือหมายถึงเสนทางท่ีผลิตภัณฑและ/หรือ

กรรมสิทธท่ีผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบไปดวย 

ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

3.2 การกระจายสินคาหรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Physical 

Distribution หรือ Market Logistics) หมายถึง งานท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนหรือการควบคุมอาจ

เลือกการเคล่ือนยายวัตถุดิบ ปจจัยการผลิตและสินคาสําเร็จรูป จากจุดเริ่มตนไปยังจุดสุดทายในการ

บริโภคเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงหวังกําไร หรือหมายถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ

การเคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงกิจกรรมเพ่ือส่ือสารถึงขอดีของ

ผลิตภัณฑและชักชวนใหกลุมลูกคาเปาหมายซ้ือผลิตภัณฑ ประกอบดวย การโฆษณา การขายโดย

บุคคล การสงเสริมการตลาด การแจงขาวและการประชาสัมพันธ การตลาดทางตรงและการตลาด

ออนไลน ดังนั้นเคร่ืองมือในการส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือตอง

ใชหลักการเลือกใชเครื่องมือส่ือสารแบบประสมประสานกัน (IMC : Integrated Marketing 

Communication)โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุ

จุดมุงหมายรวมกันไดเครื่องมือสงเสริมการตลาด ท่ีสําคัญมีดังนี้ 
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4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการและ

ผลิตภัณฑบริการ หรือความคิดท่ีตองการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธในการโฆษณา 

(Creative Strategy) และกลยุทธวิธีการโฆษณา (Advertising Tactics) กลยุทธส่ือ (Media Strategy) 

4.2 การขายโดยใชพนักขาย (Personal Selling) เปนการส่ือสารระหวางบุคคลกับ

บุคคลเพ่ือพยายามจูงใจผูซ้ือท่ีเปนกลุมเปาหมายใหซ้ือผลิตภัณฑ หรือบริการ หรือมีปฏิกิริยาตอ

ความคิด หรือเปนการเสนอการขายโดยหนวยงานขาย เพ่ือใหเกิดการขายหรือสรางความสัมพันธ

อันดี 

4.3 การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริม

นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย และการใหขาวสารในการประชาสัมพันธ

ซ่ึงสามารถกระตุนความสนใจ ทดลองใชหรือการซ้ือ โดยลูกคาขั้นสุดทาย หรือบุคคลอ่ืน 

4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations) การให

ขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการท่ีไมตองมีการจายเงิน โดยการผานส่ือหรือ

ส่ิงพิมพ สวนการประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามท่ีมีการจะวางแผน โดยองคการหนึ่งเพ่ือ

สรางทัศนคติท่ีดีตอองคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการ

ประชาสัมพันธ 

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) และ

การตลาดเชื่อมตรง (Online Marketing) เปนการติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมายเพ่ือใหเกิดการ

ตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตางๆท่ีนักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑ

โดยตรงกับผูซ้ือและทําใหเกิดการตอบสนองในทันทีซ่ึงประกอบดวย 

- การขายทางโทรศัพท 

- การขายโดยใชจดหมายตรง 

- การขายโดยใชแคตตาล็อก การขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซ่ึงจูงใจ

ใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง เชน การใชคูปองแลกซ้ือ 
  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

พรพรรณ  หวลศรี (2541) ไดทําการศึกษาในเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ี ในจังหวัดพะเยาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมี

อิทธิพลตอการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีของลูกคาในจังหวัดพะเยา ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษา

ไดวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย สมรสแลว มีอายุอยูระหวาง 31-40 ป ประกอบ

อาชีพ เจาของกิจการ หรือ ธุรกิจสวนตัว เชน พอคา ผูรับเหมา กอสราง เจาของโรงงาน มีการศึกษา
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ระดับต่ํากวาปริญญาตรี  และมีระดับรายได 5,001 – 15,000 บาท ซ่ึงทําใหเห็นวากลุมผูใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีในจังหวัดพะเยาอยูในชวงวัยทํางาน และมีเงินเดือนไมมากนัก ระดับการศึกษา

ถึงแมจะต่ํากวาปริญญาตรี แตก็ประกอบอาชีพเปนเจาของกิจการ หรือ ธุรกิจสวนตัว ซ่ึงมีความ

ตองการในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี เพ่ือใชในการติดตอส่ือสาร และใชเพ่ืออํานวยประโยชนในการ

ประกอบอาชีพเปนสวนใหญ  

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยทางดานราคา วามีผลตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีมากท่ีสุด   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเลือกซ้ือจากรานท่ีมีบริการ

บัตรเครดิตและเงินผอน  ชําระยาวนานถึง 12 เดือน รองลงมาเปนปจจัยทางดานผลิตภัณฑ พบวา

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพราะชอบรูปแบบรูปทรง และเทคโนโลยี ท่ี

ทันสมัย ปจจัยทางดานการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีจาก

รานคา หรือ ตัวแทนจําหนาย เพราะตองการบริการหลังการขายท่ีแนนอน และปจจัยทางดานการ

สงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามรับรูขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทเคล่ือนท่ีจากหลายส่ือ เพราะวา

โทรศัพทเคล่ือนท่ีมีการแขงขันทางการตลาดมาก จึงมีการโฆษณาผานส่ือทุกๆส่ือ  โดยส่ือท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือ ไดแก ใบปลิวท่ีบอกรายละเอียดอยางชัดเจน  รองลงมาไดแก หนังสือพิมพ  และ

การแนะนําจากเพื่อนหรือคนรูจัก  

เนตรนภา ชินวัตร (2546) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีในจังหวัดเชียงใหม”  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

เลือกซ้ือโทรศัพท เคล่ือนท่ีในจังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด อายุนอยกวา 25 ป ศึกษาในระดับปริญญาตรี 

มีอาชีพนักศึกษา ประกอบกิจการสวนตัว ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจางบริษัทเอกชน 

อยางละ 80 ราย คิดเปนรอยละ 20  โดยมีรายไดตอเดือนไมเกิน 5,000 บาทและพบวา ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีมี 5 ปจจัยหลัก คือ ปจจัยดานการตลาดนั้น ทุกกลุมอาชีพ

ใหความสําคัญกับราคา วาเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด อาทิเชน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  มีระบบการ

ชําระเงินดวยบัตรเครดิต สําหรับปจจัยดานตัวสินคานั้นมีความแตกตางบางระหวางกลุมอาชีพ 

ปจจัยดานสงเสริมการขายพบวาทุกกลุมอาชีพใหความสําคัญกับการลดคาบริการ สําหรับปจจัย

สําคัญจากส่ือพบวาการโฆษณาเปนปจจัยสําคัญในการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีของทุกกลุมอาชีพ 

และสําหรับการบริการหลังการขาย พบวากลุมนักเรียน/นักศึกษา ใหความสําคัญกับคาใชจายต่ําใน

การใชบริการหลังการขายในขณะท่ีอีก 4 กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการมีศูนยบริการมากทําให

ติดตองาย  สวนปญหาของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี ท่ีพบมากท่ีสุดคือ ปญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีหมดเร็ว รองลงมาตามอันดับคือ ปญหาเกี่ยวกับชองสัญญาณไมเพียงพอ ปญหา
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เกี่ยวกับการโทรเขา-ออกยาก และปญหาในการติดตอกับศูนยบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีติดยาก  และ

ราคาคาอะไหลแพงเกินไป  

นฤภัทร  เดชอมรธัญ (2546) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกลอง

ถายภาพดิจิตอล ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการ

เลือกซ้ือกลองถายภาพดิจิตอล ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดวา

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 25 -34 ป มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน 

มีรายได 10,000 – 20,000 บาท และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และพบวาผูบริโภคสวนใหญให

ความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญในการเลือกซ้ือ

กลองถายภาพดิจิตอล คือ พนักงานขายท่ีสามารถแนะนําได  ตลอดจนการสงเสริมการขาย เชน ลด 

แลก แจก แถม และการโฆษณา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑโดย

ปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญในการเลือกซ้ือกลองถายภาพดิจิตอล คือ ความแข็งแรงทนทาน การ

รับประกัน ความละเอียดของภาพและสวนประกอบ  ศูนยซอมท่ีนาเช่ือถือ การใชงายงาย  

ความสามารถในการ ZOOM ปริมาณหนวยความจํา หาซ้ืออุปกรณเสริมงาย ซอฟตแวรท่ีใชงาย มี

หลายฟงกช่ัน รูปลักษณสวยงาม ทันสมัย น้ําหนักเบา ตราสินคามีช่ือเสียง ขนาดเล็ก และขนาดของ

หนวยความจํา 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดาน      

มีศูนยบริการโดยเฉพาะ   มีศูนยซอมจํานวนมาก รานท่ีจําหนายตั้งอยูในทําเลที่ไปมาสะดวก  มีท่ี

จอดรถ และมีปายสถานท่ีขายชัดเจน 

ปจจัยดานราคา ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดานราคามากท่ีสุด 

รองลงมาคอื  สวนลดเงินสด  ราคาอุปกรณ มีกลองหลายระดับราคาใหเลือก และมีการจายดวยบัตร

เครดิต 

ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ ไดแก ปจจัยดานเทคโนโลยี ปจจัยดานสังคม  คือ ตามอยางเพ่ือนและ

ปจจัยดานวัฒนธรรม คือ ตองการทันสมัยและเพ่ือการทองเท่ียว 

องอาจ ดอกไมแกว (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง“ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ

โทรศัพท เคล่ือนท่ีใชสําหรับระบบดิจิทัล จีเอสเอ็มในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีใชสําหรับระบบดิจิทัล       

จีเอสเอ็มในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดวาผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิง โดยมีอายุระหวาง 26 – 35 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปน

พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดระหวาง 10,000 – 20,000 บาท และพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการ
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ตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมโดยภาพรวมทุก

ปจจัยอยูในระดับมาก  ปจจัยดานราคามีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาเปนปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด  ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในระดับมาก

เรียงลําดับ คือ  ปจจัยดานการประกันเปล่ียนเครื่อง/อุปกรณใหมใหทันทีเม่ือมีปญหา รองลงมาคือ 

รูปแบบ รูปทรงท่ีทันสมัย และ รองรับเทคโนโลยี ใหมๆ  

ปจจัยดานราคา พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ตามลําดับ คือ

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณสมบัติ  ราคาของเครื่องโทรศัพท 

และ ราคาของอุปกรณเสริม 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย /สถานท่ี พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให

ความสําคัญในระดับมากตามลําดับ คือ เครื่องโทรศัพทหาซ้ือไดงาย รองลงมา คือ มีรานคาจําหนาย

โทรศัพทเคล่ือนท่ีจํานวนมาก ท่ีตั้งของศูนยบริการ ความนาเช่ือถือของศูนยบริการ และมีท่ีจอดรถ

สะดวก 
ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญใน

ระดับมากตามลําดับ คือ การมีศูนยบริการของแคละระบบอยูครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  รองลงมาคือ 

โปรโมช่ันของระบบ และมีการสงเสริมการขายตามชวงเวลา  

สราวุธ  ทาคํา  (2553) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูบริโภคในการใชขอมูลจากกระดาน

สนทนาออนไลนเว็บไซตสยามโฟนดอทคอมตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือสมารตโฟน  โดย

รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 200 ราย  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจซ้ือ

โทรศัพทมือถือสมารทโฟนยี่หอโนเกียคิดเปนรอยละ 34.0  โดยสวนใหญมีการซ้ือจากรานจําหนาย

มือถือ / ตัวแทนจําหนายโทรศัพทมือถือ (Dealer) คิดเปนรอยละ 64.5 ซ่ึงแตละครั้งมีคาใชจาย ใน

ราคาระหวาง 5,000 - 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.0  และผูตอบแบบสอบถามไดใชวิธีการหา

ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือสมารตโฟนจากส่ืออินเทอรเน็ต เว็บไซต หรือกระดานสนทนา

ออนไลนคิดเปนรอยละ 98.0 รองลงมาคือหาขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือสมารตโฟนจากนิตยสาร 

ส่ิงพิมพ แผนพับ ใบปลิวคิดเปนรอยละ 57.0  อีกท้ังใหความสําคัญกับคุณสมบัติตางๆของ

โทรศัพทมือถือสมารตโฟนท่ีตองการซ้ือโดยรวมซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยประเด็นยอยของ

รายละเอียดท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก  ตรายี่หอ ระบบปฏิบัติการท่ีใช  ขอมูลตัวเครื่อง 

(Spec) จุดเดนและคุณสมบัติพิเศษ  ระบบเช่ือมตอและสงขอมูล ความสะดวกในการใชงาน ใชงาน

งาย รูปทรงภายนอกสวยงาม  ความหลากหลายในการใชงานแอพพลิเคช่ัน การใชงานของ

แบตเตอร่ี  ขนาดและน้ําหนัก และมีอุปกรณเสริมใหใชงานหลากหลายตามลําดับบบ 
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ประเภทสมารตโฟน   
สมารตโฟน (Smartphone) ในปจจุบัน แบงออกเปนกลุมตามระบบปฏิบัตกิาร (OS) ท่ี

ใชสามารถแบงไดดังนี้ (Excite Blog, 2552: ออนไลน) 

 1. iPhone OS เปนระบบปฏิบัติการท่ีบริษัทแอปเปล (Apple) ออกแบบมาเพื่อใชใน

โทรศัพทมือถือท่ีมีความสามารถใชงานอินเทอรเน็ตและมัลติมีเดีย สามารถใชงานสงอีเมลและใช

เปนโทรศัพทเคล่ือนท่ี สงเอสเอมเอส ทองอินเทอรเน็ตผานทางซอฟตแวรซาฟารี คนหาแผนท่ี ฟง

เพลง และความสามารถอ่ืนๆ  

2. Windows Mobile เปนระบบปฏิบัติการท่ีออกแบบและจัดทําขึ้นมาโดยบริษัท

ไมโครซอฟท (Microsoft) เพ่ือใหสามารถรองรับเทคโนโลยีการส่ือสารแบบไรสาย และสามารถใช

งานกับโทรศัพทเคล่ือนท่ีเปนหลักเชนกัน โดยจะมีโปรแกรมตามมาตรฐานของ Windows ไมวาจะ

เปน MSN Messenger , Microsoft Windows Media Player , Internet Explorer , Files Explorer 

หรือไมวาจะเปนโปรแกรมจัดการอีเมลและตารางนัดหมายตางๆ รวมท้ัง SMS ท่ีสามารถ 

Synchronize ผาน Microsoft Outlook ไดดวย เชน Samsung Omnia, ตระกูล HTC เปนตน 

3. Symbian คือระบบปฏิบัติการท่ีออกแบบขึ้นมาเพ่ือรองรับเทคโนโลยีการส่ือแบบไร

สาย และใหสามารถใชกับโทรศัพทเคล่ือนท่ีเปนหลักในการรับสงขอมูล นอกจากนี้ยังเปนระบบที่

ใชงาย ประหยัดพลังงาน ใชหนวยความจําขนาดเล็ก และมีความปลอดภัยสูง ซ่ึงทําใหเหมาะท่ีจะ

นํามาใชงานกับโทรศัพทเคล่ือนท่ี เชน Nokia N97, Sony Ericsson SATIO 

4. Android เปนระบบสําหรับโทรศัพทมือถือท่ี ไมมีคาใชจายในการใช มีฟงกช่ันใน

การทํางานพ้ืนฐานอยางครบถวน เชน ดูหนัง ฟงเพลง เลนอินเทอรเน็ต บริษัทผูผลิตมือถือท่ีใช เชน      

T-Mobile G1, HTC Hero  

5. BlackBerry โทรศัพทมือถือยี่หอหนึ่ง  ท่ี มีจุดเดนในเรื่องของระบบ Push 

Technology ซ่ึงโทรศัพทมือถือ BlackBerry รับ-สงอีเมลจาก Mail server ถึงเครื่อง BlackBerry 

อยางอัตโนมัติ โดยไมตองเปดโปรแกรม ดวยเทคโนโลยี Push mail สามารองรับอีเมลรองรับได

สูงสุดถึง 10 accounts และจุดเดนในดานระบบความปลอดภัยสูงแบบ Triple-Data Encryption 

Security (TDES) และ Advanced Encryption Security (AES) encryption เชน Blackberry Storm , 

Bold 9700 เปนตน 

6. Linux OS คือระบบปฏิบัติการท่ีเปน Open Source สามารถใชงานไดเหมือนกับ 

Symbian OS และ Microsoft Smart Phone แตไมคอยจะมีโปรแกรมรองรับมากนัก เชน Motorola 

E680 เปนตน 

 


